
U S N E S E N Í 
 
5.  zasedání  Zastupitelstva    obce     Rybí       konaného      dne            26. 7. 2011 
 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo  a 

(Hlasování: pro - proti - zdrţelo se) 

 
74. schvaluje    doplnění programu o body:                  (9-0-0) 

- rozpočtové opatření 

 
75. schvaluje  program 5. zasedání Zastupitelstva obce Rybí;                  (9-0-0) 

 
76. schvaluje, aby diskuse probíhala ke kaţdému bodu programu zvlášť;          (9-0-0)

  
77. schvaluje  
 návrhovou komisi ve sloţení: Antonín Kudělka (předseda),                              (9-0-0) 

 Pavel Lichnovský a Martin Pospěch 

ověřovatele zápisu:   Petr Skalka a Martin Lapčík 
zapisovatelku:   Jana Marková; 

 
78. bere  na  vědomí plnění usnesení přijatých na 4. zasedání Zastupitelstva obce Rybí  dne 5.5.2011;

                                       (9-0-0) 

79. bere na vědomí  zprávu o provedené kontrole v ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a 
 schvaluje  postoupení případu právnímu zástupci, zda se jedná o porušení Školského zákona § 166 

odstavce 5 písmena a);                     (9-0-0) 

 
80. schvaluje v souladu § 30 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve 

znění pozdějších předpisů) výsledek hospodaření Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, 
příspěvková organizace za rok 2010 a                (9-0-0) 

  souhlasí  s převodem finančních prostředků do rezervního fondu ve výši 52.195,72 Kč a o vrácení 
 částky 30.000 Kč na účet obce na úhradu nákladů spojených s veřejnoprávní kontrolou a právním 
 poradenstvím;                  (9-0-0) 

 
81. schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0322817419 mezi obcí Rybí a Českou spořitelnou a.s. o 

poskytnutí úvěru do výše 3.000.000 Kč a  
 pověřuje  starostku podpisem této smlouvy;              (9-0-0) 

 
82. bere na vědomí  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 

39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (vše ve znění pozdějších 
předpisů) závěrečný účet DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2010 a  

 výsledek přezkoumání hospodaření DSO Sdruţení povodí Sedlnice za rok 2010;            (9-0-0) 

 
 83. schvaluje  vítěze výběrového řízení, který DSO Sdruţení povodí Sedlnice vypracuje ţádost pro 

 XXV. výzvu OPŢP, podoblast 2.1.3. – Sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných               
 zdrojů, a to firmu CTS corp., s.r.o. Nad Košíkem 8, 101 00 Praha 10 
  a doporučuje  uzavření smlouvy o dílo mezi DSO Sdruţení povodí Sedlnice a firmou CTS corp., 

 s.r.o. Nad Košíkem 8, 101 00 Praha 10;              (9-0-0) 

 
84.  schvaluje  účast obce Rybí na XXVIII. výzvě ministerstva ŢP k podání ţádosti o poskytnutí podpory 

 v rámci  programu OPŢP oblasti podpory 3.2.1. na projekt zateplení pláště kulturního domu č.p. 127 
 (obecní Beseda) a průběţné financování projektu z rozpočtu obce na rok 2012;          (9-0-0) 

 
85. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1717/6 od pana Petra Purmenského, bytem Rybí 60 za 
 odhadní cenu s tím, ţe náklady spojené se znaleckým posudkem, zaměřením pozemku a návrhem 
 na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující a 
 pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;           (9-0-0) 

 
86. schvaluje  odkoupení pozemku parc.č. 1823/1 (ost. plocha, ost. komunikace) o výměře 15 m

2
 od 

 manţelů Josefa a Lucie Vašutových, bytem Rybí 374, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
 s tím ţe náklady spojené se znaleckým posudkem a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí 
 kupující a 
  pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy;             (9-0-0) 
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87. pověřuje  starostku a místostarostu jednáním s Českou obcí sokolskou o odkoupení budovy 
 sokolovny a přilehlých pozemků;             (9-0-0) 

 

 
88. bere na vědomí  informace starostky o úpravě regulativu UPD spočívající ve vymezení míst se 

zákazem umístění mobilních domů v obci Rybí;          (9-0-0) 

 

 
89. schvaluje  rozpočtové opatření č. 5;             (9-0-0) 

 
 
90. bere na vědomí  informace starostky;             (9-0-0) 

 

 
 
 

      ____________________     __________________________ 
   Marie Janečková        Martin Lapčík 
              starostka          místostarosta  

 


